
 

 

 

 

 

Heythuysen, april 2015. 

Beste Atletiek Leudallers, 

 

Voor het eerst rolt hier de digitale versie van De Leudallouper van de persen (bij wijze van spreken 

dan)! Als jullie dit clubblad lezen, zullen jullie vast denken: “maar deze artikelen kennen we allemaal al!” 

Klopt, want dit is gewoon de digitale versie van het clubblad van maart dat jullie al in papieren vorm 

thuis hebben liggen. We wilden gewoon eens kijken hoe het zou gaan in deze andere vorm en daarom 

hebben we als leidraad de maart 2015 editie genomen. Indien er ‘kinderziektes’ in zitten, kunnen we 

deze aanpassen voor de volgende officiële versie. Wel hebben we hier en daar wat in enkele teksten 

aangepast, gebaseerd op de huidige informatie. 

Natuurlijk zijn er een paar zaken waar we, nu we de kans krijgen, nog even extra aandacht voor vragen:   

 

-Heel veel leden zijn blijkbaar vergeten om zich aan te melden als vrijwilliger bij de Penders Voetzorg 

Leudal Wandel 4-daagse! Geef niet hoor, maar het zou wel handig zijn, als je nu gelijk even een mailtje 

stuurt naar Frans Heffels van de organisatie: frans.heffels@hetnet.nl  

-De Algemene Ledenvergadering van vrijdag 17 april begint om 20.00 uur. Per mail heb je de uitnodiging 

en agenda ontvangen. Kwijt? Per ongeluk op de delete-knop gedrukt? Mail naar info@atletiekleudal.nl.  

-Zie je in deze digitale uitgave van De Leudallouper een link (blauwgedrukt) op de pagina of bij onze 

adverteerders? Klik dan op de link en zie, je komt gelijk in je mailprogramma of op de betreffende 

website!. Makkelijker kunnen we het jullie niet maken …….. 

 

Veel leesplezier!  De redactie 

Corine Ligtenberg  corineligtenberg@xs4all.nl 

Har Boonen   HWABoonen1952@kpnmail.nl 

Yolanda Hubert  wrmhubert@lijbrandt.nl 

Wil Hubert   wrmhubert@lijbrandt.nl 

Rosalie van Soelen  Rosalie511@live.nl 

 

   BELANGRIJKE DATA 

17-04-2015        Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur  

18-04-2015                      Herpertz Kraanverhuur Leudalloop  

11-05 t/m 22-05-2015     Stemmen voor Rabo Clubkas Campagne  

18,19,21,22-05-2015      Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse 

07-06-2015       Trailrun Leudal  

Zomer 2015         Cox en Co Midden Limburgs Avondloopcriterium  

De Leudallouper 
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X 

Hierbij hebben wij als bestuur het genoegen jullie uit te nodigen voor 

de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 17 april 2015. De 

vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de voetbalkantine 

op Sportpark Molenhoek te Heythuysen.  

 X 

Tijdens de ALV nemen wij afscheid van Katja van den Beuken-

Verheggen. Als assistent-jeugdtrainster heeft zij prima haar bijdrage 

geleverd aan het soepel verlopen van de trainingen. Ook nemen we 

afscheid van bestuurssecretaris en redactielid Corine Ligtenberg. Zij 

stopt na vele jaren inzet met al haar vrijwilligers-functies in de club.    

X 

De baan …… zou het dan toch ………..  echt? ……… nee, niet te geloven ……   ….. ja, serieus? …………we 

wachten het af ……… lees verder in het clubblad meer hierover. 

X  

De Rabo Clubkas Campagne komt er weer aan! Voor onze vereniging altijd een mooie gelegenheid om de clubkas te 

spekken. Ieder LID van de Rabobank Peel, Maas en Leudal krijgt een unieke code en kan dan 5 stemmen uitbrengen 
van maandag 11 mei t/m vrijdag 22 mei.  Zie voor meer informatie verder in het clubblad. 

X 

Bij het papieren clubblad van maart zat voor de meeste leden een factuur gevoegd. Daarop staat vermeld wat er in 
februari aan contributie is geïncasseerd: de bondsbijdrage, de eventuele wedstrijdlicentie en de kwartaal-, halfjaar– of 

jaarcontributie. Voor nieuwe leden zijn ook de inschrijvingskosten doorberekend. Jullie krijgen maar één 

factuuroverzicht per jaar, dus van kwartaal– en halfjaarbetalers worden de volgende termijnen zonder factuur 

geïncasseerd. Hebben jullie vragen over de factuur, neem dan even contact op met onze penningmeester Bert van 

Bogget (494526). 

X 

17 april Algemene Ledenvergadering kantine 

18 april Herpertz Kraanverhuur Leudalloop atletiekbaan    

26 april    375e e Leudalbosloop  De Busjop    

18,19, 21 en 22 mei Penders Voetzorg Wandel 4-daagse De Busjop  

24 mei    376e  Leudalbosloop De Busjop     

  7 juni Trailrun Leudal De Busjop 

28 juni    377e  Leudalbosloop  De Busjop     

26 juli    378e  Leudalbosloop  De Busjop     

23 augustus    379e  Leudalbosloop  De Busjop 

26 augustus Rolstoeltocht (uitloop 2 september) Heythuysen   

25-27 september Jeugdkamp Oirschot   

27 september    380e  Leudalbosloop  De Busjop     

25 oktober    381e  Leudalbosloop  De Busjop 

18 november  Algemene Ledenvergadering kantine 

22 november    382e  Leudalbosloop   De Busjop   

27 december   383e  Leudalbosloop  De Busjop  
X 

Hebben jullie het mooi velletje nog, dat ingestoken zat bij de maart-editie van De Leudallouper? Ja, je weet wel, de 

oproep om mee te helpen aan de Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse in mei. De commissie is blij met iedere 

opgave! Pak je pen en vul in, als het formulier nog thuis ligt!!!! Vele handen maken licht werk!!!! Ook voor de 

rolstoeltocht in augustus kun je je alvast aanmelden als vrijwilliger. Je kunt ook mailen: frans.heffels@hetnet.nl 

X  

Jaarlijks wordt een indoorranglijst vastgesteld door de werkgroep statistiek van de Atletiekunie. Deze lijst is 

geactualiseerd tot en met 15 februari 2015. Daarin staat bij de Meisjes Junioren C voor de 60 meter onze eigen Hannah 

Cranen op plaats 26 met een tijd van 8.34. Uitstekend gedaan, Hannah! Vooral doorgaan! 

mailto:frans.heffels@hetnet.nl
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X 

Wij zijn blij dat wij weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen:  

Emma Heijckers   MJB  

Jordy Mathey    JPB  

Arnold Jaarsma  HRC  

Germana Travaglini   DRC 

Thom Lemmen   JPA 

Luuk Bitter    JPB  

Sanne van Bogget   MJC  

Anouk van Bogget   MJD  

 

X 
We weten nu precies waarom Veroni Barten van onze lopersgroep de laatste tijd zo ontzettend hard getraind heeft: met 

carnaval moest ze topfit zijn! Haar man was immers Prins Paul III van de Sjaopsköp Häör (voor niet-Limburgers: 

Horn)!   

X 

Verkiezingen op woensdag 18 maart voor Provinciale Staten en de Waterschap verkiezingen: niemand kon er omheen! 

Mathieu Hendriks en Ger Stroucken al helemaal niet, want zij gingen de hele dag in een van de stemlocaties 

plaatsnemen. Je kon Mathieu vinden in Café-Zaal de Valk in Haelen en Ger in het lokaal van de postduivenvereniging 

PDV De Vliegende Hollander aan de Eykerstokweg in Heythuysen. Het mooie is, dat de onkostenvergoeding die zij 

daarvoor krijgen, regelrecht naar de schatkist van de club gaat. Top! Dank, Mathieu en Ger!  
X 
We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:  

17 april Gwennan Wouters 

23 april Daniël Mom 

26 april  Ramon van Ophoven 
26 april  Jamie Bremmers 

27 april  Kevin van Heel 

28 april  Alicia van Leeuwen 

   1 mei  Lenny Engelen 
   6 mei  Koert-Jan Scholten   

  8 mei Anke van Rooijen 

14 mei Sanne van Bogget 

21 mei Floris van den Berg 
22 mei Manon van Rooij 

 

Uiterste inleverdatum kopij clubblad mei 2015 

23 april 2015 

bij Yolanda Hubert: wrmhubert@lijbrandt.nl 
 

 

 

 

Negen op de schaal van 
 

 

De Poort naar het Heuvelland Trailrun (30 kilometer) in Beek 
 
We hadden er lang naar uitgezien, Arno, Patrick en ik: één van de zwaardere trailruns in de regio, de Poort naar het 

Heuvelland Trailrun in Beek. Arno en Patrick hadden hem vorig jaar al gelopen dus wisten ze wat ons te wachten stond. 

Ikzelf rij elke dag door het heuvelland en soms ook op stukjes van het parcours. Het leek me wel wat en het was een 
premature test voor de marathon van Maastricht over een paar maanden. 

 

Op 11 januari was het zover, het weer was prachtig, de lucht helderblauw, de vogeltjes floten en de konijntjes dartelden 

door de in het zonlicht badende groene heuvels. NOT! Het had al weken geregend en nat gesneeuwd, de vogeltjes 

waren weggewaaid met 110 km/h en de donkerbruine lösshopen blonken onder een antracietkleurige lucht van 3º 

Celcius. De konijnen zaten diep in hun donkere holen verscholen als ze al niet verzopen waren in de blubber. De 

omstandigheden waren – om het anders te zeggen – dramatisch slecht. 

Vol ‘enthousiasme’ vertrok ik vanuit thuis richting Beek terwijl onderweg nog een laatste hagelbui overtrok. Het hagelt, 

het hagelt, grote korrels Venz®, zong ik in gedachten in de auto. Hoezeer deze reclameslogan voor broodbeleg 

toepasselijk was voor deze dag, kon ik nog niet vermoeden. De hele dag stond in het teken van de hagelslag, chocopasta 

mailto:wrmhubert@lijbrandt.nl
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en pindakaas. En dat terwijl ik vooraf alleen maar bananen, mueslirepen en gelletjes heb gegeten. Maar goed, we 

hebben er zelf voor gekozen dus als ik mijn auto parkeer bij de sintel-atletiekbaan van Caesar Beek doe ik dat tóch met 

goeie zin en verheug ik me op de uitdaging. We zijn immers geboren om te vechten, hoor ik de laatste tijd steeds vaker.  

 

We liepen een paar rondjes in op de sintelbaan, waar ook de start en finish zou zijn, en kleedden ons warm aan. 
Thermoshirt met lange mouwen, lange legging. Het was namelijk 3 graden en af en toe regende en hagelde het nog. 

Maar bovenal stond er een vieeeeze koude noordenwind die de 

gevoelstemperatuur tot onder nul bracht. Bij de start barstte het dan 

ook van de mutsen – niets ten nadele van wie dan ook – en 

handschoentjes. Na het startschot vloog Patrick al gelijk vooruit. Arno 

en ik hadden het nakijken en zagen ook dat Patrick de binnenbocht 

van de atletiekbaan minstens 50 cm afsneed om sneller weg te zijn. 

Was het een baanwedstrijd geweest, dan was hij vast 

gediskwalificeerd geweest; verder onthou ik mij van elk commentaar 

want de jury leest mee. 

 

Na een half rondje om de baan gingen we via de hockeyvelden het 

sportpark af een veldweg in. Al na een paar honderd meter was het paadje zo modderig dat je over het gras aan de rand 

moest lopen om überhaupt vooruit te komen. Arno was sneller weg en nu had ik óók het nakijken. Het ging een klein 

beetje bergop maar in Beek waren voor mij de heuveltjes niet het probleem. Voor Midden-Limburgers zijn de heuvels 

in het zuiden wel hoger dan bij ons maar voor een béétje een trailrunner vormen die geen obstakel. In het voorjaar had 

ik in Spa al een trail gelopen en dat is toch nog een andere categorie. Maar in Spa was de ondergrond veel beter…  

 

Hier was het probleem duidelijk de modder. Om een vergelijking met andere wedstrijden te kunnen maken, is het goed 

een schaal in het leven te roepen. En om bij het broodbeleg te blijven, stel ik voor de schaal van Nutella® te hanteren. 

De enige manier om dat goed uit te leggen is met een subjectieve beoordeling van enkele wedstrijden op de schaal van 

Nutella® (die gaat van 0 tot 10): 

14-08-2013 Heythuysen Kermisloop   : 0 
19-01-2014 Posterholt Annendaalloop   : 1 

13-04-2014 Spa  Trail Spa – Olne   : 5 

14-12-2014 Eijsden  Mescherbergloop   : 7 

11-01-2015 Beek  Poort van het Heuvelland Trailrun : 9 

Zoals je ziet, Beek ligt bij mij tenminste de laatste tijd aan kop. Er waren slechts een paar honderd meter verhard en ook 

wel wat half verhard maar met name de afdalingen en beklimmingen door de holle wegen waren echt blubber. Soms 

kon je gewoon niet blijven rennen bergaf en moest je als Barbie op naaldhakken door de pratsch. Vaak was het beter om 

gewoon door het water te lopen omdat je dan -1- op een stevigere ondergrond loopt en -2- je schoenen even kunt 

ontdoen van de Nutella®. Wil je als niet-trailrunner eens 

ervaren hoe dit is, steek dan een vuist in een volle pot 

Nutella® en trek er hem met ruk uit. Het geluid dat je dan 

hoort, heb ik naar schatting zo’n 30.000 keer gehoord op 

die 30 kilometer. 

 

Na 3 kilometer kwam overigens ineens een collega uit 

Beek naast mij lopen. Ik had hem bij de start niet gezien 

maar nu was hij mij aan het inhalen. Dat kan er ook nog 

wel bij. Ik troost mij met de gedachte dat mijn collega 

inmiddels een best wel ervaren en snelle marathon- en 

ultraloper is en dat hij via mij met het loopvirus besmet is. 

Ik gun hem de zege maar hoop stilletjes dat ik hem nog 

inhaal. 

 
Via een veld serdel (Limburgs voor Gele Mosterd, een groenbemestingsgewas) en een akker dalen we af door een wei 

(geen paadje dus). Bij een trail is dit een bekende methode: zet bovenop een heuvel een pijl A die in een wei wijst en 

onderaan de heuvel een pijl B die naar de uitgang van de wei wijst. Zoek de kortste route van A naar B. Tot aan de 

enkels lopen we door de pratsch en natuurlijk is de uitgang van de wei ook een geliefde plek voor de drinkbak van de 

koeien. Die viervoeters hebben de ondergrond dusdanig bewerkt dat je tot óver je enkels in de pratsch zakt. Smeuïg tot 

op de bodem schiet door mijn hoofd met herinnering aan de aloude reclame van Calvé Pindakaas®. Via de Keutelebeek 

(heet echt zo) lopen we verder richting Geverik en door naar de zuidkant van Beek. 

Daar heeft de organisatie een leuk parcoursje uitgezet wat niet zou hebben misstaan in een spelletje ‘apekooi’ zoals wij 

dat vroeger op school deden. Via een steil heuveltje moet je eerst flink omhoog om vervolgens twee keer tien meter te 
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‘abseilen’ langs een touw. Bij ons ging dat nog goed maar meer achterin het lopersveld ontstond hier een flinke file 

omdat je moet wachten tot je voorganger onder is. En je kon er niet langs omlaag lopen, daarvoor was het te steil. Dan 

moet je over wat boomstammen klimmen en uiteraard loopt de route weer terug omhoog over en onder boomstammen 

door en weer onderaan de berg springen we nog over de Keutelebeek. 

 
Als ik na ongeveer 16 kilometer een andere collega als parcourswacht herken, zie ik ineens nog een bekende: Arno 

loopt voor me. Hij zou eigenlijk al lang aan de horizon verdwenen moeten zijn maar blijkbaar lieten zijn benen hem nu 

in de steek. Ik deed nog een poging om hem op sleeptouw te nemen, maar die moest hij helaas aan zich voorbij laten 

gaan. Ik haalde hem in met het idee dat hij me wel weer zou terugpakken, maar dat was de rest van deze wedstrijd niet 

zo. Over de rest van het jaar gaan we het niet hebben. 

 

Na 20 kilometer begint het tussen de buien door weer eens te hagelen. Het rijtje tijdens de wedstrijd aangetroffen 

broodbeleg was daarmee compleet: Nutella®, Calvé® en Venz® hadden royaal gestrooid met hun producten. Kenmerk 

van hagel als het boven nul is, is dat het gaat smelten op de ondergrond en dat had geen positief effect op die 

ondergrond. Het werd nog veel gladder en terwijl ik weer een grub omlaag dender over stenen en takken en onder een 

omgevallen boom doorkruip, vraag ik me af waarom ik dit eigenlijk doe. 

Onze oud-voorzitter Guus Laeven is een echte Beekenaar van geboorte en een zeer mededogend mens. Maar wie denkt 

dat élke Beekenaar zo is, kent de organisatie van de Poort naar het Heuvelland Trailrun niet: zelfs na 25 kilometer werd 

geen enkel medelijden met de deelnemers getoond. We moesten weer door diverse smeuïge weilanden en werden 

volledig nutteloos tegen een aantal steile heuveltjes in Spaubeek gestuurd om er met een noodgang en zonder controle 

over onze inmiddels zwaar verzuurde benen weer af te zwalken en op ongeveer hetzelfde punt weer uit te komen. 

Zinloos geweld in Spaubeek, ik weet nu dat het bestaat. 

 

Uiteindelijk komt dan zoals altijd licht aan het einde van de tunnel. De atletiekbaan van Beek, geflankeerd door een 

paar grote flats, doemt op aan de horizon. En weer lopen we via de hockeyvelden naar de finish toe, waar we dankbaar 

de tent induiken. In de tent wacht ons water, thee, Coca Cola® en vlaai. Voor dat laatste ben ik eigenlijk altijd te porren, 

maar nu even niet. Die 30 kilometer ga je tóch voelen in je spieren en dan staat mijn hoofd niet naar eten. Tenslotte 

komen Arno, Patrick, mijn collega en ik samen onder het genot van Coca Cola® en vlaai tot de conclusie dat het toch 
wel weer leuk was. Ondanks alles. Volgende keer weer! Wie deze conclusie niet begrijpt, is waarschijnlijk geen 

trailrunner… 

 

Cor Timmermans, M45 

 

Plaats (van 137) Naam Eindtijd 

20e Patrick Snijders 2:29.31 

61e Cor Timmermans 2:50:27 

65e Arno Theeuwen 2:52:33 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vriendschap is als een klavertje vier:  

het is zeldzaam en brengt geluk. 

Ingezonden door Agnes Rijks 
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Herpertz Kraanverhuur Leudalloop  2015 
 

Atletiek Leudal begint de lente met een voorjaarsloop!  

Op zaterdag 18 april organiseert zij de Herpertz Kraanverhuur Leudalloop, de eerste wedstrijd 

uit het Midden-Limburgs Avondloopcriterium 2015.        www.herpertz.nl   

 

Zoals jullie al hebben gelezen, heeft de WOC besloten om de 

Kermisloop niet meer te organiseren i.v.m. tegenvallende 

resultaten en het grote aantal vrijwilligers dat nodig is om de 

atleten op een goede manier ongestoord door het centrum van 

Heythuysen te leiden. We zijn weer terug naar de maand 

april, maar nu niet meer op een woensdag. Op zaterdag 18 

april wordt de Herpertz Kraanverhuur Leudalloop gehouden, 

de eerste wedstrijd uit het Midden-Limburgs Avondloop-

criterium 2015.  

 

Naast de wedstrijdlopers wil de vereniging ook beginnende 

lopers aan de start proberen te krijgen, die het misschien een 

geweldige uitdaging vinden om aan de 5 of zelfs 10 km deel 

te nemen.  

En voor het eerst bieden wij ook bedrijven de mogelijkheid 
om met een team van minimaal 3  personen mee te doen aan 

de businessloop.  

Voor de jeugd is er een wedstrijd over de 1 en 2,5 km.  

 

Programma 

18:00 uur  Jeugdloop t/m 12 jaar  1.050 meter 

18:10 uur  Jeugdloop t/m 17 jaar  2.500 meter 

18:30 uur  Vrouwen/mannen & businessloop  5.000 meter 

19:10 uur  Vrouwen/mannen & businessloop  10.000 meter 

Start en finish zijn bij de atletiekbaan van Heythuysen, Sportpark Molenhoek.  

 

Aanmelden kan via www.inschrijven.nl  of via email info@atletiekleudal.nl. Meer informatie vindt u op de site van 

www.atletiekleudal.nl. 

 

Eigen jeugdleden: meld je aan bij je trainer of bij de jeugdwedstrijdsecretaris  mvan_rooij@hotmail.com 

Dus NIET via inschrijven.nl. 

  

 

 

Indoor Sittard voor junioren en senioren 
 

Op zondag 25 januari werd er door een aantal junioren meegedaan aan een indoor wedstrijd in de hal van Unitas in 

Sittard. Wat wil je nog meer, lekker dichtbij, lekker warm, fijne kantine, kleine tribune. We zagen het helemaal voor 

ons, vanuit de tribune kijken naar onze atleten….. Maar ja, soms heeft een organisatie hulp nodig (waar is dat nou niet) 

en dus hebben we de hele dag in de zandbak gespeeld, Monique met het meetlint en Michael met emmertje en harkje. 

 

Maar nu het echte werk, onze junioren: 

Job Derks liep mooi onder de 8 sec op de 60 m, 7.94 sec (serie), finale 7.96 sec.   

Kevin van Heel 8,51 sec (serie) en in de finale 8,53 sec. 

Ton Winkelmolen liep 8.17 sec in de serie en 8.22 sec in de finale. 

Chris Blom liep 9.22 sec in serie en 9.45 sec in finale. 

Bij de meisjes B twee deelnemers: Hannah Cranen (meisje C) liep na een matige start 8.54 sec,  

Elke van Rooij kwam uit op 9.02 sec. In de finale had Hannah een betere start en liep een  

nieuw PR, namelijk 8.34 sec. Elke liep 9.13 sec. 

Je ziet dat bijna iedereen langzamer loopt in de finale; het blijkt dat zo’n lange dag toch erg vermoeiend is. Er werd ook 

nog over de hekjes gesprongen, 60 m horden: Elke 11.51 sec, Ton 10.59 sec. 

 

http://www.herpertz.nl/nl
http://www.inschrijven.nl/
mailto:info@atletiekleudal.nl
http://www.atletiekleudal.nl/
mailto:mvan_rooij@hotmail.com
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Verspringen ging bij de meeste wel goed ondanks dat we weinig aandacht hebben kunnen geven aan de aanloop. De 

sfeer was natuurlijk heel ontspannen dankzij de enthousiaste juryleden. Job sprong 5.23 m, Kevin van Heel net niet over 

de 5 meter, 4.97 m, Elke 3.92 m, Chris 4.17 m. 

Het laatste onderdeel is het kogel, aan de techniek van Hannah kan nog wel gesleuteld worden maar het gaat goed 

vooruit 7.20 m. Kevin en Ton deden mee tussen al die grote kerels: 7.81 m en Ton 6.64 m. 
 

Vermoeid maar voldaan ging iedereen weer naar huis. Leuk dat Unitas dit organiseert: gaan we volgend jaar weer 

gebruik van maken, maar dan ook nog voor de junioren C/D. 

 

Groetjes, Monique Uiterwijk, trainster 

 

Cross in Asten op 4 januari 
 
Met een select groepje gingen we naar de Jaspercross in Asten. 

De trainer was door de rug gegaan dus de kinderen moesten 

zelf inlopen. Maar ja, deze groep is al zo ervaren, dat gaat ook 

prima. 

 

Het veld bij de meisjes B wordt steeds kleiner, Elke en Hannah 

gingen er weer voor. Elke werd 3de en ging met een vlaai naar 

huis. Hannah Kockx werd 4de. Bij de D-junioren 3 meiden: 

Manon had zoals gewoonlijk weer een sterke eindsprint en 

finishte in 9.35 min, Laura liep zich helemaal leeg en kwam 2 

sec na Manon over de finish. Vlak daarna kwam Anke van 

Rooijen over de finish. Anke had een gedurfde race gelopen: 

hard vertrekken en dan zien we wel wanneer het kaarsje uit 

gaat. Knap gedaan meid: 9.56 min. 

 

Bij de A-pupillen alweer alleen maar meiden. Waar zijn toch al die stoere jongens????? Ook hier lagen de meiden vlak 

bij elkaar: Marit 7.13 min, Lisa 7.19 min, Anouk Zelen 7.22 min en Indra Ivens 8.51 min. Keurig gedaan! 

Bij de B-pupillen en mini pupillen 2 deelnemers: Jaimy Hebben 7.58 min en Robert kreeg nog een beker, 3de plaats. De 

beker kwam helaas wat later door een foutje. 

 

Groetjes, Monique Uiterwijk, trainster 
 
1000 m 

JMP Robert v Rooijen (3e!) 7:22 

MPB Jaimy Hebben  7:58 
MPA Marit Joris   7:13 

MPA Lisa Roumen  7:19 
MPA Anouk Zelen  7:22 

MPA Indra Ivens  8:51 
 

1600 m 

MJD Manon van Rooij 9:35 

MJD Laura Zelen 9:37 
MJD Anke van Rooijen 9:56 

3000 m 
MJB Elke van Rooij (3e!) 15:56 

MJB Hannah Kockx 20:48 

 

De allereerste Hulst by Light run 
 

Hulst? Een vestingstadje in de Oosten van Zeeuws-Vlaanderen, vlakbij de Belgische 

grens. Hulst, omringd door water, de 'Veste' en voorzien van een achttal bolwerken. De 

plaatselijke bevolking noemt deze vesting 'De Wallen', geenszins gelijkend op die in 

Amsterdam.  Hulst is, om met Bruce Springsteen te speken; My Hometown.  

En aangezien wij eens in de twee weken naar Hulst moeten om 66% van onze 

kinderschare weg te brengen, leek het me leuk om daar ook eens een loopje te doen.  

Toen kwam de Hulst by Light run op 23 januari op facebook voorbij.  

 

Om kwart over 3 in de auto gestapt, want de ervaring leert dat de Ring Antwerpen vaak 'dicht staat'. Als we echter al 

om 5 uur Hulst binnenrijden, ebt mijn pre-wedstrijdspanning meteen weg. Ik ben op tijd om me in te schrijven (geen 

voorinschrijving, maar om 6 uur in een restaurant op de Markt.) Als je een hoofdlampje wilt kost deze run 6 euro, heb je 

zelf een lampje, dan 5. Ik heb zelf een lampje, gelukkig, want de organisatie heeft met de geschatte 450 inschrijving een 

redelijke inschattingsfout gemaakt. De route van de 5,5km is nl ook te wandelen en als de start niet om half 8 doorgaat 
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maar een kwartier verzet wordt, is dat te wijten aan de lange inschrijfrijen die op dat moment nog tot buiten op de straat 

staan. Ik loop de andere afstand, de 9,5.  

 

Na nog even te moeten wachten klinkt dan uiteindelijk het startschot en komt de massa (bijna 700 mensen) in 

beweging. Na 500 meter stropt de boel op omdat we een smaller pad op moeten aan de buitenzijde van de stadswallen.  
'Klein zijn heeft na-, maar ook voordelen' mompel ik, terwijl ik me tussen wat lopers doorwurm en redelijk snel toch het 

pad op kan. Daar komt een stuk onverhard. Best eng, hartstikke donker met alleen het licht van je hoofdlampje.  

Al snel lopen we terug verhard een park in en kom ik erachter dat ik de eerste km veel vertraging heb gehad door de 

drukte en wat langzamere lopers. Dat begin ik zachtjes aan terug in te lopen.  

Het pad uit het park leidt ons op een gegeven moment steil naar boven, we lopen nu de 

stadswallen op. Bovenop is het uitzicht geweldig. Er valt in het donker niets te 

onderscheiden, maar de sliert lampjes die ons nog achterop komt (andere hardlopers, 

maar ook de hele schare wandelaars) is adembenemend. Het pad bovenop is een meter 

breed verhard, met stroken gras ernaast. Door de bolwerken loop je vrijwel constant 

bochten, het is koud, mistig en de eigen ademwolk vertroebelt het licht van het 

hoofdlampje. En dat licht heb je echt wel nodig om te zorgen dat je niet de hoge wal 

afrolt en een snoekduik in de Veste neemt. Het is immers geen triathlon, dus laat die 

natte voeten maar achterwege.  

Na een km of 6 gaat het pad opeens steil naar beneden en lopen we over een fietspad 

weg van de stad en gaan we er met een grote bocht omheen. (De buitenvest) Even doorracen daar op dat asfalt. Ik loop 

er mijn snelste km.  

 

Op 7,5 km gaan we wederom een van de grote stadspoorten door en worden we nog één keer de stadswallen 

opgestuurd. Het valt me hier even zwaar, vooral omdat het opnieuw steil omhoog gaat. Boven aangekomen lopen we in 

tegengestelde richting van vele wandelaars die ons vanaf een naastgelegen pad luidkeels aanmoedigen. Nog een stuk 

verder gaan we een trap af, lopen we over een brug, langs de 'Bierkaai' (een plaats waar vroeger een kade was en waar 

sinds een aantal jaar het winkelcentrum is afgebroken en de kade in ere is herstelt, inclusief water) door een stukje stad 

en worden we door de organisatie een steegje ingestuurd. Ik heb 20 jaar in die omgeving gewoond en ik ben me nooit 
bewust geweest van het bestaan van dat steegje. Het pad leidt ons opnieuw het centrum in en dan is de Markt in zicht 

met daarop de finishboog. Afgeklokt op 56:48 op 9,5km.  

 

Geen medaille, maar een paar eierkoeken, geen tijdklok, maar een handgeschreven tijd, geen onbekend terrein, maar 

wel een nieuwe ervaring. En eentje om niet te vergeten. Inmiddels 3 jaar in de loopschoenen, en nu eens een keertje 

gelopen in My Hometown. Wat was dát leuk!  

 

Judith Princen, DRC 

 

 

Penders Voetzorg Leudal Wandel 4–daagse 2015 
 

Van maandag 18 t/m vrijdag 22 mei  (woensdag rustdag) zal door onze vereniging de VEERTIGSTE wandel 4–daagse 

georganiseerd worden. Vertrek en aankomst zal weer vanuit de Busjop zijn.  

 

Nieuw is de opzet van de slotavond. Dankzij een prima samenwerking met Penders Voetzorg, Restaurant De Busjop en 
Porto Maurizio zal die vrijdag de start en finish op het plein zijn (vanuit een tent) bij onze hoofdsponsor Penders 

Voetzorg. Het belooft een gezellige slotavond te worden met live muziek, attracties voor de kinderen, enz.  

 

Natuurlijk hebben we om deze wandelweek te doen slagen weer jullie hulp nodig. Afgelopen jaren hebben we veel 

medewerking gehad van een groot aantal leden en we hopen dat dit ook dit jaar het geval is.  

Bij de papieren versie van deze Leudallouper hebben jullie een aanmeldingsformulier gevonden. Vul dit in en zorg 

ervoor dat je aanmelding bij Frans Heffels terecht komt. We hopen dat we samen met jullie van deze jubileum – editie 

een prachtig evenement kunnen maken. Bij voorbaat dank voor jullie medewerking. 

 

Commissie Wandel 4–daagse, Els Lemmen. 

 

 

Penders Voetzorg 

Hoofdsponsor van de Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse 

http://www.pendersvoetzorg.nl/
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 mebo.boschcarservice.nl 

 

DIERENKLINIEK HEYTHUYSEN 
 

Dierenartsen J.G. Neuteboom  
en A. Maes 
Kloosterstraat 42 

6093 CX Heythuysen 
Tel. 0475 496262 

Behandeling alleen op afspraak 
 

 
 
      Wij bieden U :  
 Allergietesten - Bloedonderzoek - Chirurgie -   ECG 

- Echografie - Endoscopie - Gebitsbehandelingen - 
Röntgenologie -  Voedingsadviezen 

 
 

www.dierenkliniekheythuysen.nl 
 

 

 

 

www.lemmentuinenpark.nl 

 

 

 

 

 
 

 
innovista.nu 

 

 

www.steinerautoschade.nl 

http://mebo.boschcarservice.nl/
www.dierenkliniekheythuysen.nl
www.lemmentuinenpark.nl
http://innovista.nu/
www.steinerautoschade.nl
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Avé Leudal Cross 8 februari 2015 

Voor de klusploeg begint de cross al op vrijdag met het uitzetten van het parcours en het klaarzetten van de spullen, 

zodat de vrijwilligers op zaterdagmorgen vol aan de bak gaan met het opbouwen. Het is een geoliede machine die aan 

de slag gaat. Spandoeken ophangen en vooral het uitzetten met lint van 
het weer vernieuwde parcours. Meer dan 2 km lint, zodat het parcours er 

voor de lopers perfect uitziet en fout lopen bij Atletiek Leudal vrijwel 

onmogelijk is. Start en finishdoeken bevestigen, opbouwen van de tent en 

ophangen wegbewijzeringborden: dat alles gaat in rap tempo.  

Al snel hebben de geluidsmannen het geluid in de lucht en speaker Frans 

Reijnen kan testen. Belangrijk is ook dat er tegen 11 uur vanuit de 

keuken het signaal van onze cateringdames “koffie” klinkt. Mooi 

moment om te kijken wat er nog moet gebeuren en waar we dan samen 

mee verder gaan. Tegen 12 uur is alles grotendeels op orde en zo ligt het 

parcours er dan later in de middag bij (zie foto). 

 

Op de zondag is de vorst uit de grond en ligt het parcours er pico bello 

bij. Door allerlei aanpassingen van Staatsbosbeheer in de omgeving en door renovatie bij De Spar was de organisatie 

genoodzaakt om het bestaande parcours te wijzigen. Dit resulteerde in een nieuwe route die compacter was en waarbij 

het publiek, geconcentreerd rond de kantine van de Spar, de atleten vaker langs zag komen. Vooral de supporters 

konden daardoor goed de verrichtingen van de atleten volgen en de nodige aanwijzingen, aanmoedigingen en 

toejuichingen zorgden voor een gezellige sfeer tijdens de wedstrijden. Enkele 

valpartijen en spannende eindsprintjes waren ook dit keer onderdeel van de 

cross. Het weer zat de atleten mee, want het bleef droog en de bospaden waren 

goed te belopen. 

Niet alleen de prijzen voor de Avé Leudal Cross werden tussen de verschillende 

lopen uitgereikt, maar ook de prijzen van de Limbra Crosscompetitie. Deze 

cross was immers de laatste van een serie van 9 crosswedstrijden in de regio. 
 

Het blijft toch een prachtig te lopen route met pittige stukjes. Om half elf stond 

een grote groep aan de start voor de korte cross. Knap van de winnaar Mark van 

Kessel, die zowel de korte als de lange cross won. Er was een goede opkomst, 

want er stonden bijna 400 personen aan de start waaronder ruim 250 jeugdleden.  

In de computerkamer werd hard gewerkt en niemand hoefde lang te wachten om 

zijn prijs in ontvangst te nemen. De routine van Frans Reijnen, Marc van Rooij 

en Har Lemmen liet de prijsuitreiking snel verlopen. De uitslagen werden snel aangeleverd en 

tussentijds werd er nog gestart en bleef de jury attent voor het correct vastleggen van de plaatsen 

en de tijden. Vele groepen jeugd liepen hun rondjes en gelukkig mochten we ook veel geel-

blauw van onze club aanmoedigen.  

 

Op het podium konden we ook enkele clubleden 

zien schitteren. Sanne Caelers, 3e plaats VSN korte 

cross (foto), Bert van Bogget derde bij de M50 

(foto uiterst  rechts) en Har Boonen eerste bij de 

M60 (foto rechts).  

 

Bij de jeugd werd Robert van Rooijen 3e bij de 

JMP (zowel de cross als in het totaal klassement 

van de Limbra crosscompetitie), Elke van Rooy  

2e plaats bij de MJB(in de cross plus in het totaal 

klassement). Hannah Kochx werd hier 3e in het 
klassement. Zij liepen beiden 8 crosswedstrijden.  

Al met al een geslaagde activiteit die alleen met 

veel inzet van onze vrijwilligers mogelijk is 

geweest. Foto’s vind je hier op onze website. 

  

Har Boonen, M 60 

 

 

http://www.atletiekleudal.nl/nieuw-parcours-ave-leudal-cross-goed-ontvangen-2/#more-2390
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Uitslagen Avé Leudal Cross 8-2-2015 
 
Lange Cross, 9405 meter: 

MSN Roger Sieben 39:22  
M50 Bert van Bogget(3e!) 38:38  

M55 Thijs Verstappen  43:09  

M60 Har Boonen (1e!) 40:57  

M60 Jos Beelen 42:58  

VSN Veroni Barten  54:34  

Korte Cross, 4670 meter: 

M Jack Beijnsberger 18:36  

VSN Sanne Caelers (3e!) 23:30  

VSN Lieke Seunis  26:45  

V45 Marie-Jose Verstegen  25:19  

JJA Ramon v Ophoven  18:02  

JJA Ton Winkelmolen  21:54  

JJB Job Derks  19:24 

JJB Noah Hueijerjans  21:06  
2795 meter: 

MJB Elke van Rooij (2e!)  12:28  

MJB Hannah Kochx 15:17  

2250 meter: 

MJC Isa Bongers  9:22  

MJC Aafke Wienen  9:40  

MJC Floor Blom 9:41  

JJD Job Berghs  10:38  

1510 meter: 

MJD Manon van Rooij  6:18  

MJD Anke van Rooijen  6:44  

MJD Mo Hermanns  6:51  

MJD Laura Zelen  7:10  

JPA Stijn van Pol  5:56  
JPA Jesse van Roy  7:19  

MPA Marit Joris  6:12  

MPA Lisa Roumen  6:27  

MPA Anouk Zelen  6:34  

MPA Merle van Aarsen 6:56  

JPB Stijn Zelen  6:09  

JPB Yorick Snijders  6:45  

MPB Jaimy Hebben  6:49  

MPB Loes Neuteboom 7:11  

920 meter:  

JM Robert v Rooijen (3e!)  4:58

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Uitreiking prijzen Clubcrosskampioenen! 
 

Tijdens de Avé Leudal Cross van 8 februari hebben onze eigen jeugdatleten 

extra hun best gedaan om hun trainingsmaatjes voor te blijven, want het ging 

er tijdens deze wedstrijd niet alleen om wie de snelste zou zijn tijdens de 

Avé Leudal Cross, maar ook wie Clubkampioen Cross van Atletiek Leudal 

in zijn of haar categorie zou worden! De prijsuitreiking van de clubcross 

werd gehouden tijdens de dinsdagavondtraining, 10 februari. Op die manier 

konden alle jeugdatleten de winnaars toejuichen en hopelijk besluiten om 

volgend jaar toch ook maar mee te doen: dan heb je immers kans om boven 

op het erepodium te mogen plaatsnemen! 

 

De nummers 1, 2 en 3 per categorie werden naar voren gehaald. Marc van 

Rooij, voorzitter van de Wedstrijd Organisatie Commissie, had de uitslagen 
piekfijn uitgezocht en alle trainingsmaatjes keken toe hoe bestuurslid Theo 

Fokkema aan de kampioenen de welverdiende bekers overhandigde. (foto 

rechts: Job Berghs/onder: Robert v Rooijen).  

Foto’s staan op de website. 

 

JJA Ramon v Ophoven 1 /Ton Winkelmolen  2   

JJB Job Derks 1 / Noah Hueijerjans 2 

MJB Elke v Rooij 1 / Hannah Kochx 2 

MJC Isa Bongers 1 /Aafke Wienen 2 / Floor Blom 3 

JJD Job Berghs 1  

MJD Manon v Rooij 1 /Anke v Rooijen 2 / Mo Hermanns 3 / Laura Zelen 4  

JPA Stijn v Pol 1 / Jesse v Roy 2  

MPA Marit Joris 1 /Lisa Roumen 2 /Anouk Zelen 3 /Merle v Aarsen 4 

JPB Stijn Zelen 1 /Yorick Snijders 2  

MPB Jaimy Hebben 1 / Loes Neuteboom 2 

JMP Robert v Rooijen 1  

 

 

Paparazzi, iets voor jou? 

De clubbladredactie zoekt dringend uitbreiding! 

Informeer bij Yolanda Hubert of Har Boonen 

http://www.atletiekleudal.nl/crossclubkampioenen-gehuldigd/#more-2401
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www.riss.nl 
 

 

 

www.pendersvoetzorg.nl 
 

 

- Persoonlijke benadering – 

- Flexibel - Geen wachtlijst – 

Erna Boonen-Wijnhoven 
In het Tienderveld 26 6093 JL HEYTHUYSEN 

06 55783221 erna@fysioheytse.nl  

www.fysioheytse.nl 

 

 

  

 

 

 

www.multifocaaloptiek.nl 

 

            Rolstoelautoverhuur (zonder chauffeur)   
 

 

 
 

 

 

 

 

Informatie en verhuur bij Jos en Ria Snijkers 06-27423373 

 

www.lobbes.com 

 

http://www.riss.nl/
http://www.pendersvoetzorg.nl/
http://www.fysioheytse.nl/
http://multifocaaloptiek.nl/
http://www.lobbes.com/


         Atletiek Leudal - De Leudallouper          jaargang 26-2    maart 2015      13 

Oproep voor hulp bij de Herpertz Kraanverhuur Leudalloop 2015 
 

Op zaterdagavond 18 april vindt de eerste wedstrijd van het Middenlimburgs Avondcriterium plaats en door onze 
vereniging wordt dan de Herpertz Kraanverhuur Avondloop georganiseerd.  

Dit jaar hebben we ook een businessrun en natuurlijk hopen we veel jeugd aan de start te krijgen. We zijn al volop bezig 

met de voorbereidingen en komen dan natuurlijk tot de ontdekking dat we dat niet alleen kunnen.  

 

We hebben vele handjes nodig. Te denken valt aan juryleden, verkeersregelaars, inschrijvers, parcours opbouwers en 

afbrekers, waterpostmedewerkers, prijsuitreikers, EHBO-ers, voorop-fietsers en achterhoedefietsers, tijdwaarnemers, 

wedstrijdtafelbemanners, e.d. 

Wij hopen dat veel van onze leden (of familie of vrienden) zich melden bij Har Boonen: hwaboonen@live.nl of 06-

18606184, om dit vernieuwde evenement een succes te laten zijn. 

 

De wedstrijd vindt plaats nabij onze atletiekbaan en we starten met de wedstrijden om 18.00 uur.  

De laatste loper zal rond 20.15 binnenkomen. 

 

Help ons een handje, meld je aan! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hwaboonen@live.nl
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Baanperikelen: eindelijk spijkers met ……………………… 

 
 

Aannemer Van Kessel Sport en Cultuurtechniek heeft het groene licht gekregen van gemeente Leudal om te beginnen 

met de atletiekbaan: eindelijk kunnen er spijkers met koppen worden geslagen! 

 

In de planning is duidelijk gekozen voor kwaliteit boven snelheid, want het tijdsbestek lijkt misschien wat erg lang. 

Maar liever nú iets langer op een alternatief  veldje trainen, dan straks weer mankementen aantreffen op de baan. 

 

Op 15 april worden de voorbereidingen voor het grote werk getroffen, zoals het aanvoeren van het benodigde materiaal 

en maandag 20 april beginnen de werkzaamheden. In het infobulletin dat jullie intussen hebben ontvangen, kunnen 

jullie het traject dat Van Kessel gaat doorlopen, een beetje volgen. Half juni hopen we dan weer gebruik te kunnen 

maken van een prachtige en vooral veilige atletiekbaan, waar we trots op kunnen zijn! 

 
Voor de trainingen zijn inmiddels afspraken gemaakt, geldend vanaf 20 april tot nader bericht: 

De loopgroep van donderdag  traint op de parkeerplaats van het gemeentehuis. 

De dames recreanten trainen bij De Busjop, evenals de Sportief Wandelgroepen. 

De zaterdagochtendtraining voor de jeugd blijft voorlopig bij De Busjop 

De dinsdag- en vrijdagavond jeugdtrainingen vinden plaats op het evenemententerrein 

 

 

 

Rabobank Clubkas Campagne 2015  
 
 

Stemmen op je favoriete vereniging!  
 
Het is weer tijd voor de Rabobank Clubkas Campagne. Deze activiteit heeft de Rabobank 

opgezet om het regionale verenigingsleven een financieel steuntje in de rug te geven. Er is 

een flink bedrag beschikbaar gesteld voor alle verenigingen en stichtingen die vallen onder 

het werkterrein van Rabobank Peel, Maas en Leudal.  
De bijdrage vanuit de Rabobank Clubkas Campagne is afhankelijk van het aantal stemmen 

dat uitgebracht wordt op de vereniging. De Leden van de Rabobank mogen 5 stemmen 

uitbrengen op hun favoriete verenigingen (maximaal 2 aan één vereniging). Afhankelijk van 

het totaal aantal uitgebracht stemmen wordt de waarde van elke stem berekend. 

Alléén Leden van de Rabobank mogen stemmen (heb je een rekening bij bovenstaande bank 

dan ben je niet automatisch lid; daar moet je je apart voor aanmelden).  

 

Van maandag 11 mei t/m vrijdag 22 mei mag je stemmen en je stemcode ontvang je tegen 

die tijd van de Rabobank. We hebben weer een mooie flyer in de maak om te proberen alle 

inwoners van Heythuysen en omgeving over te halen om op Atletiek Leudal te stemmen. 

 

Door de samenwerking die we zijn aangegaan, adviseren wij jullie om de 5 stemmen als 

volgt te verdelen:  

 2 stemmen op Atletiek Leudal (maar dat is logisch hè …….) 

 1 stem op Seniorenvereniging Heythuysen 

 1 stem op Tonieëlgroep Heitse  

 1 stem op  BadmintonClub Heytse 

 

Doe straks je best om met lobbyen, met flyeren, via je Facebook- of Twitter-account, door 

een smsje, mailtje of gewoon door mondeling te communiceren (dat kan ook nog in deze 

tijd!) alle familieleden, vrienden, buren, bekenden, collega’s, etc. over te halen om op 

Atletiek Leudal te stemmen!!!! 
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10-jarig jubileum Sportief Wandelen 

Op dinsdag 13 januari vierde de Sportief Wandelgroep dat deze trainingscategorie op dinsdagochtend 11 januari 2005 

gestart is met 10 deelnemers. Als gediplomeerd trainster begon Simone Kantelberg met veel enthousiasme deze 

sportbeoefening populair te maken en inmiddels bestaan er drie Sportief Wandelgroepen: een in de ochtend en twee 

groepen die ‘s avonds trainen.  

Ondanks de slechte weersvoorspellingen zat het 

de groep mee toen zij onder leiding van Agnes 

Rijks een wandeling maakte via landgoed 

Beijlshof en Huize St. Charles. De zonnebril 

moest er bijna nog aan te pas komen.  

 

In Restaurant De Busjop wachtte de 20 dinsdag-

dames (4 waren helaas niet aanwezig) een 

lekkere kop koffie of thee. Natuurlijk hoort voor 

Simone bij dit jubileum een bos bloemen van de 

vereniging en een hele dikke merci voor al haar 

inzet en de geweldige manier waarop zij haar 

trainingen al die jaren heeft verzorgd. Geen 

wonder dat er een wachtlijst is voor de dinsdag. 
Marie-José Willemse had voor Simone een 

mooi foto-overzicht in elkaar gezet van de afgelopen 10 jaar. De trainster zelf had een leuk gedicht geschreven, dat ze 

voorlas en zij had voor al haar sportieve dames een leuk aandenken gemaakt. De groepsfoto buiten maakte de ochtend 

compleet! 

Bedankt, Simone !!!!      Foto’s zijn op de website te vinden. 

 

Gedicht van Simone: 

 

Het is alweer tien jaar geleden, 

Dat we voor de eerste training naar de Busjop reden. 

Iedere dinsdagmorgen, heerlijk bewegen in het bos. 

De armen de beentjes alles gaat los. 

Wind, regen, sneeuw en ijs, 

Het brengt ons niet van de wijs. 

De nodige kilometers hebben we in die jaren al gemaakt, 

Een enkele keer slechts dat we iemand kwijt waren geraakt! 

Verder komen de bosbewoners  ons ook wel eens plagen, 

Ze weten  ons  van hun plekje weg te jagen. 

De pionnetjes moeten  dan worden gered, 

Maar we hebben bovenal veel pret. 

Atletiek Leudal heeft inmiddels drie groepen lopen, 

Op meer integratie binnen de vereniging blijven we hopen. 

Ik dank jullie allen voor jullie trouwe aanwezigheid, 
Dat wilde ik nog even kwijt. 

Merci! 

 

 

Zaterdag 28 februari was het zover: 

de eerste pupillen LK Athletic Champs wedstrijd in Limburg. 
  

Voor degene die even niet meer weten wat Athletic Champs ook alweer waren:  

dit is een wedstrijdvorm voor de jeugd waarin alle onderdelen van atletiek op een hele leuke en speelse manier worden 
uitgevoerd. Waarin geen foutsprongen en dergelijke gemaakt kunnen worden, waarbij je niet af kunt gaan na 3 x 

foutspringen, bijvoorbeeld maar 20 min per onderdeel lekker actief bezig bent op je eigen niveau.  

En niet te vergeten …. met een team. Het leuke is dat je met je team deelneemt aan de wedstrijd maar ook individueel.  

http://www.atletiekleudal.nl/10-jarig-jubileum-sportief-wandelen/#more-2294
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Zaterdagmiddag waren wij ook met 

een team A pupillen van de partij. 

Stijn van Pol, Indra, Lisa, Marit en 

Jesse vormden een team samen met 

Cas en Peter van Achillestop 
(Kerkrade) en Lieke van Avon 

(Heerlen). Bij aankomst hadden onze 

atleetjes er al meteen zin in en 

gingen al even oefenen.  

 

We begonnen vandaag met 

kogelstoten en het was wel te zien 

dat de kinderen allemaal de korstjes 

van de boterhammen opgegeten 

hadden want wat waren me dat een 

krachtpatsers! Na een snelle wissel 

gingen we door naar de sprint. In 35 

m waren ze zo snel aan de overkant 

dat sommige kinderen wel heel erg 

moesten oppassen voor de muur aan 

de overzijde.  

Hurkhoog was voor de meeste een favoriet onderdeel. Steeds proberen om iets hoger te springen was voor de jeugd een 

leuke uitdaging. En dat is gelukt, ze sprongen hoe langer hoe hoger tot sommige zelfs over 1.05 m sprongen.  

 

Aan het einde van de middag vond de teamestafette plaats. Dat was nog even spannend zeg! De trainer van Achillestop 

was vandaag de man van de klok maar ineens deed de stopwatch het niet meer! Maar deze dag was super georganiseerd,  

dus ook voor dit probleem werd snel een oplossing gevonden. En gelukkig maar, want ons team ging als een speer! En 

dat kwam natuurlijk ook door de prima samenwerking van de atleten. Jongens, jullie hebben het heel erg goed gedaan 
zaterdag, iedereen was gemotiveerd en enthousiast, moedigde elkaar aan en luisterde super naar tips. En dit werd 

beloond door een mooie 1ste plek op het eerste LK Athletic Champs! En tot de grote 

verassing van Marit behaalde zij ook nog een 3de plek bij de individuele prijzen!  

 

Lieke Seunis, trainster 

 

35m 35mHord Hurk Kogel Pnt 

MPA  Indra Ivens 7,2   8,6   0,80   3,90   129 

JPA Jesse v Roy 6,7    7,3    0,80   4,70    162 

MPA Lisa Roumen 6,2    6,7    0,90    6,00    252 

MPA Marit Joris (3e!) 5,8    6,7    1,05    6,40    296 

JPA Stijn v Pol 6,0    6,9    1,05    6,30    242 

 

 

Annendaalloop 18 januari 2015 
 

Het leek er aanvankelijk op dat we met een groot deelnemersveld aan de start 
zouden verschijnen bij de Annendaalloop, echter door een aantal blessures en een 

aantal zieken was het veld flink uitgedund. Alsnog vertrokken we met 8 personen 

richting Posterholt. Eenmaal aangekomen waren de weersomstandigheden prima, 

niet te koud en niet al te veel wind. Of tja, dat koud was twijfelachtig; tijdens het 

inlopen was het toch behoorlijk frisjes. 

 

Er moest vandaag ook flink geflyerd worden voor onze eigen Herpertz 

Kraanverhuur Leudalloop, dus Eef Lommen en Stefan Smeets hadden besloten 

om de kwart marathon te lopen zodat ze nog voldoende tijd over hadden om heel 

Posterholt van flyers te voorzien. Eef Lommen had zelfs zo’n haast dat ze ook 

nog een persoonlijk record van 58:29 liep op de 10km, mooi meegenomen dus. Stefan Smeets finishte ook in een mooie 

tijd van 47:56. Na afloop bleek dat ook Jo Fraats de kwart had gelopen i.p.v. de halve marathon. Als gevolg van een 

pijnlijke knie had Jo verstandig besloten om er na één ronde mee te stoppen. Wel zo eerlijk was Jo naar het 
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wedstrijdsecretariaat gegaan om zich te laten omschrijven van de halve naar de kwart aangezien zijn tijd van 51:21 

anders voor een nieuw wereldrecord had gezorgd. 

 

Voor de halve marathon waren dus nog 5 deelnemers over. Mat Skrabanja en Manon Breuer (boven) hadden besloten 

om samen een mooie constante wedstrijd te lopen als voorbereiding op de Enschede Marathon. Dat begrip samen 
hadden ze dit keer erg letterlijk genomen en dat zorgde zelfs voor een fotofinish met op de klok exact dezelfde tijd van 

1:45:04. Op de foto’s later bleek dat Manon de binnenbocht bij de finish had dus ik denk dat zij met een paar 

honderdste waarschijnlijk iets sneller is geweest. Met ook nog een tweede plek in de V45 categorie was dit dus een zeer 

geslaagde dag voor haar. Iets voor hen was Jos Beelen al gefinisht in een mooie tijd van 1:44:02. Roger Sieben (onder) 

had zich voorgenomen om de tijd van Ell op z’n minst te evenaren en liefst nog iets 

sneller. Na een iets te snelle start kon hij toch aanpikken bij een groepje dat een 

lekker tempo liep; het tempo lag iets hoger dan voorgenomen maar zolang het goed 

ging, waarom niet. Bij het einde van de eerste ronde bleek dat hij wederom dezelfde 

fout had gemaakt als vorig jaar. Het groepje waarin hij liep sloeg opeens af naar de 

finish, want zij liepen blijkbaar maar de kwart. Vanaf dat moment stond hij er 

nagenoeg alleen voor, maar door ook de tweede ronde het tempo vast te houden liep 

hij een mooie tijd van 1:33:10 wat voor hem een nieuw persoonlijk record was. Zeer 

tevreden dus. Als eerste van ons groepje deelnemers op de halve was geëindigd Leon 

Stijnen. Leon had zich voorgenomen om lekker rustig te lopen. Leon liep na de start 

ook in een groepje met een lekker tempo en had 

blijkbaar beter opgelet dan Roger, hij had 

tussendoor even gecheckt bij z’n medelopers of zij 

ook voor de halve onderweg waren…..goeie tip 

voor Roger dus! Leon had lekker gelopen en de 

tweede ronde nog iets versneld wat resulteerde in 

een tijd van 1:29:21. Wat Leon (links) toen nog niet wist is dat hij ook met een foto 

de krant zou halen. Had hij dat van te voren geweten had hij zich beter even kunnen 

scheren…..althans dat was het commentaar van velen, waaronder het thuisfront. 
 

Na afloop bleek dat Eef en nog een aantal extra ingeroepen hulptroepen het flyeren 

zeer serieus hadden genomen. In heel Posterholt was er nergens een plekje meer te 

vinden waar geen flyer van de Herpertz Kraanverhuur Leudalloop te vinden was. Na 

de verdiende douche en koffie was het wachten op de grote prijs die Manon had gewonnen met haar tweede plek. 

Eenmaal in ontvangst genomen zijn we moe maar voldaan weer richting huis vertrokken. 

 

Groet, Roger Sieben, HRC 

 

1500 m 

MPA Indra Ivens 7:09 

10,5 km 

M40 Stefan Smeets 47:46 

M60 Jo Fraats  51:21 

VSEN Eef Lommen 58:29 

 

21 km 

MSEN Roger Sieben 1:33:10 

M40 Leon Stijnen 1:29:21 

M50 Mat Skrabanja 1:45:04 

M60 Jos Beelen 1:44:02 

V45 Manon Breuer (2e!) 1:45:04 

    

 

 

Uitslagen divers 
 

Intersport Jonker Nationale C&D Junioren Indoor Apeldoorn 18-1-2015  

60 m halve finale      600 m 

MJC  Hannah Cranen (4e)       8:42   MJC  Hannah Cranen  1:53:90 

 

Hivernatrail, Landgraaf 1-2-2015 

30 km en 850 hoogtemeters 

M30 Patrick Snijders 2:57:55   M30 Arno Theeuwen  3:10:45 

 

Groet uit Schoorl, 8-2-2015 

21,1 km:  M50 Jo Vestjens 1:44:56 
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Berden Voorjaarsloop Venlo 1-3-2015 

1000 mtr 

M10 Marit Joris    4:31 

M10 Indra Ivens    5:22 

4000 mtr 
M14 Elke van Rooij  18:32 

7500 mtr 

VSN Eef Lommen  43:57 

VSN Lieke Seunis  44:20 

V40 Anita Steffanie  39:01 
M60 Jo Fraats  36:42 

 

Artifice Cross Helden 2-2-2015 

874 meter 

JMP Robert v Rooijen (3e!) 5:08 

1282 meter 

MPB Jaimy Hebben  6:39 

MPA Marit Joris  6:03 

MPA Lisa Roumen  6:06 

MPA Anouk Zelen  6:10 

JPA Stijn van Pol  5:48 

JPA Jesse van Roy  7:27 

MJD Manon v Rooij  6:08 

MJD Anke van Rooijen   6:13 

MJD  Mo Hermans    6:43 

MJD Laura Zelen    6:45 

2112 meter 

MJC Hannah Cranen    9:45 

2935 meter 

MJB Elke van Rooij (2e) 14:36 

MJB Hannah Kochx (3e!) 16:58 

4580 meter 

JJB Job Derks  19:50  

 

Indoorwedstrijden in Dortmund 
 

Na een week carnaval vieren zijn we op de laatste zondag van de vakantie met een groep junioren en trainers naar de 

indoorwedstrijd in Dortmund geweest.  

’s Morgens vroeg zijn we met een aantal auto’s vertrokken en kwamen na een lange rit aan in Dortmund. De auto werd 

geparkeerd en we liepen naar de hal. Omdat we nog best vroeg waren hadden we nog genoeg tijd om de hal een beetje 

te verkennen. De hal was best groot en ikzelf vond het ook wel apart dat je er vanaf een bordes helemaal omheen kon 

lopen en wat ook een mooi uitzicht gaf over de baan zelf; tijd voor foto’s dus! 

 

Na ons toeristenrondje rond de baan gingen we weer terug naar de plaats waar we de spullen gestald hadden om onze 

renspullen te pakken en te gaan inlopen. Naast de indoorhal was een stuk baan dat fijn gebruikt kon worden voor de 

warming-up: we hadden al een briefje van de trainers gekregen waar op stond wat we precies allemaal moesten doen. 

Het was lekker weer, het zonnetje scheen en het was zelfs even warm genoeg om in T-shirt te lopen! Naast de een 

beetje industriële omgeving van het Ruhrgebied was het Signal Iduna Park (Borussia Dortmund) een echte eyecatcher, 

deze lag direct naast de indoorhal.  

 

Om 1 uur begon mijn eerste onderdeel, de 200m. We verzamelden ons 

allemaal bij start. Op een blaadje aan de muur stond al in welke serie en 
baan je zat, jammer genoeg zat ik bij niemand van de eigen club, maar ja, er 

waren dan ook wel veel deelnemers. Dit was mijn eerste wedstrijd op een 

indoorbaan en een van mijn eerste wedstrijdsprintjes, dus ik vond het wel 

fijn dat ik in de laatste serie zat zodat ik eerst alles eens op mijn gemak kon 

bekijken. Ik moet toegeven, van een afstandje ziet alles er gemakkelijker uit: 

1 rondje, dat moet toch wel te doen zijn? Maar na de eerste paar series 

kwamen er steeds weer uitgeputte atleten van de baan af. Toen was ik aan de 

beurt, baan 4, een erg raar gevoel, ik moest namelijk starten in de schuine 

bocht. Auf die Plätze… Fertig?.. PANG! Nou, daar gingen we. Ik zal er in 

ieder geval niet meer over twijfelen of het zwaar is, want dat was het wél.  

 

In ieder geval hadden we genoeg tijd om bij te komen, want de volgende wedstrijd waar wij, de jongens van onze club, 

aan meededen, was om half vijf! Wel een beetje lang om te moeten wachten, 

maar dan heb je wel fijn de tijd om naar de anderen te kijken. Ik vond het wel 

jammer dat onze leeftijdscategorie niet kon kiezen uit verspringen - dit 

vanwege de tijd die het kost - anders had ik dat nog graag gedaan. Na een 

tijdje besloten we om toch even naar buiten te gaan. En als je er dan toch 

bent, waarom dan niet even naar het voetbalstadion gaan kijken? Dat hebben 

we dan ook gedaan. Ik moet zeggen, ondanks dat ik niet zo van het voetbal 

ben vond ik het toch wel sjiek om het stadion zo te zien. Naast het stadion lag 

de FanWelt, ook wel een bezoekje waard. Het is echt ongelofelijk wat ze 

allemaal verkopen daar, van T-shirts tot Borussia Dortmund broodroosters.  
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Toen werd het toch langzaam tijd om terug te gaan naar de hallen om ons weer klaar te maken voor de volgende 

wedstrijd, de 60m. Jammer genoeg voor Ton, die in de eerste serie zat, was er eerst een valse start en daarna weigerde 

het pistool. Daarna ging alles gelukkig goed en kon hij starten. Vervolgens was ik, en een aantal series later Marco en 

Marnix. Deze sprint ging goed en als je net gestart bent kun je eigenlijk weer stoppen. Maar de energie konden we ook 
wel gebruiken voor de 400m sprint die Marnix en ik nog gingen doen om 10 voor 6. Over deze afstand had ik wel al 

enige verhalen gehoord met K.O. toestanden. Des te meer reden om ons goed voor te bereiden. Deze keer stond ik in 

baan 2, weer het startsignaal en gaan. Als je zo zelf aan het rennen bent zijn die 2 rondjes alweer voorbij voordat je het 

weet. En de 400m is inderdaad een afstand waarvan je erna beter even kunt gaan zitten!  

Dat was eigenlijk het laatste van deze dag in Dortmund, want niet veel later zijn we weer teruggereden naar Heytse. 

Daar hebben we toen nog met de trainers en een aantal junioren gegeten, want Joyce (redactie: Cranen) had thuis een 

heerlijke rijsttafel gemaakt met rijst, vlees, groenten, ei, eigenlijk alles erop en eraan. Een goede afsluiting van deze 

leuke dag! 

 

Job Derks, JJB  

  

Uitslag Hallensportfest des PTSV Dortmund  22-02-2015 

50 m  

MPA Marit Joris 8,08 

MPA Lisa Roumen 8,89 

60 m  

MJD Manon v Rooij  9,60 

MJD Laura Zelen 11,15 

MJD Anke v Rooijen 11,20  

MJC Hannah Cranen 8,46 

MJC Floor Blom 9.25 

JJB Job Derks 7,94  

JJB Marnix Meersman 8,13 
JJB Marco Rietjens 8,69 

MJA Chris Blom 9,21 

JJA Ton Winkelmolen 8,27 

200 m  

MJA Chris Blom 31,22 

JJB Job Derks 25,64  

JJB Marnix Meersman 26,42 

JJB Marco Rietjens 28,43 

JJA Ton Winkelmolen 26,50 

300 m 

MJC Hannah Cranen 44,08 

400 m  

JJB Job Derks 57,39  

JJB Marnix Meersman 61,64 

800 m 

MPA  Lisa Roumen 3:08,34 
MPA  Marit Joris 3:10,12 

MPA Anouk Zelen 3:15,35 

MJD Anke v Rooijen 3:28,31 

MJD Laura Zelen 3:33,55 

MJC Hannah Cranen 2:47,37 

Verspringen  

MPA  Marit Joris 3,74 

MPA  Lisa Roumen 3,09 

MPA Anouk Zelen 2,97 

MJD Manon v Rooij 4,10 

MJD Anke v Rooijen 2,92 

MJD Laura Zelen 2,82 

MJC Floor Blom 3,94 

JJA Chris Blom 4,05 

 

Hoogspringen 
MPA Marit Joris 1,15 

MPA  Lisa Roumen 1,05 

MPA Anouk Zelen 1,05 

MJC Floor Blom 1,30  

 

Nogmaals Dortmund 22.02.2015 

Net zo als vorig jaar zijn we weer een dag naar de indoorbaan van Dortmund geweest. We waren met 14 atleten en 3 

trainers en het was vooral in het begin erg hectisch, want onze pupillen vonden dat ze aan alle nummers moesten 

meedoen. Dus wij moesten de serie indelingen in de gaten houden, de volgorde van springen bij het ver- en 

hoogspringen en ondertussen ook nog de junioren in de gaten houden. Poeh, poeh dat, viel niet mee maar alles ging 

goed.  

Om een idee te krijgen hoe druk het is op zo’n dag: er doen dik 800 kinderen aan mee en er zijn vaak 20 of meer series 

per categorie. Het programma zit dus ook strak in elkaar en wordt met Duitse Gründlichkeit uitgevoerd. Dit moet ook 

wel, anders loopt het hele programma in de soep. 
 

Enkele highlights: 

Lisa won haar serie op de 800m en had super gelopen 

Marit werd 7de bij het verspringen (32 kinderen) 

Job liep weer een snelle 60m en 200m 

Marnix, pas nieuw, liet zien dat hij het atletiekhout is gesneden 

Hannah werd 3de op de 300m 

Manon sprong voor het eerst over de 4 meter 

 

Na zo’n lange dag hadden we nog een bonus: rijsttafel bij Joyce en Ton (Cranen). De hele dag was beregezellig en we 

hopen hier een traditie van te maken. Ook de rijsttafel zien we wel zitten. 

 

Groetjes, Monique Uiterwijk, trainster 
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Trailrun Leudal 2015 
 Trail door de parel van Midden-Limburg 

 
Op zondag 7 juni 2015 organiseert Atletiek Leudal voor de 3e keer de Trailrun Leudal. Deze loop gaat door het 

prachtige natuurgebied Leudal en is een uitdaging voor elke beginnende en gevorderde loper. Op veler verzoek wordt er 

een korte afstand van 10 km aan het programma toegevoegd; daarnaast is er een midden trail over 19 km en een lange 

trail van 29 km! 

 

 

Alle activiteiten m.b.t. de Trailrun Leudal zijn te volgen op een eigen website 

www.trailrunleudal.nl, daarnaast op twitter onder het Twitter-account 

@TrailrunLeudal (hoe kan het ook anders). En kijk uiteraard ook op Facebook! 

 

De inschrijving is al geopend! Vol=Vol. 

http://www.trailrunleudal.nl/
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Taalgeintjes 
 

 Denk jij dat die schipper wel eens in een sneltreinvaart?  

 Er is niemand die op mijn cabriolet.  
 Hij zei dat hij blut was, maar nu statiegeld te pinnen.  

 Wat zou een reisje naar portokosten?  

 Je gaat met dit hete weer toch niet door Artisjokken?  

 Grof vuil wordt opgehaald, als je iemand van de vuilnisbelt.  

 Ben je gevraagd voor zwarte Piet? Ja, ik strooigoed.  

 Je kunt niet met half aas vissen. Helaas.  

 Toen hij op de intercity stond te wachten, vond hij een briefje van 1000. Perrongeluk!!  

 Een poëtisch aangelegde wesp noemt men ook wel een dichtbij.  

 

 

Eindstand Limbra Crosscompetitie 

2013/2014 

Ook Atletiek Leudallers hebben aan  de crosscompetitie van 

afgelopen winter deelgenomen. Het aantal wedstrijden dat ze 

gelopen hebben staat achter het aantal punten. Op de foto’s 

staan onze clubgenoten die een mooie plaats op het podium 
hebben verdiend.  

 

JMP  Robert v Rooijen 3e   7 wedstrijden 

MJB Elke v Rooij  2e     8 wedstrijden 

MJB Hannah Kochx 3e     7 wedstrijden 

 

Uitstekend gedaan! Proficiat allemaal! 

 
 

 

Het clubblad door de jaren heen 
 

 A4 formaat, twee nietjes en een blauwe kleur omslag. En gelijk al een uitgave van 32 pagina’s. Kortom: in oktober 

1990 rolde het eerste officiële clubblad van de Atletiekvereniging Heythuysen van de persen. Redacteuren van het 

eerste uur waren bestuurslid Cor Timmermans en Dames Recreant Sophie Gielen. Er waren al eerder wat infobulletins 

geweest, maar een clubblad was iets geheel nieuws binnen de gelederen van de – destijds nog - blauw/witters, 

de AVH-ers.  

 

 Jawel, je ziet het goed. De atletiekvereniging heeft nu een eigen clubblad. Het zal vanaf nu om de drie 

maanden verschijnen. ----- Als je het blad eens doorkijkt zie je dat er een rubriek “Angere Kal” (=andere 

praat) in staat. Hierin komen dus alle belevenissen en grappen van de trainingen, wedstrijden en zo. ----- 

Tijdens de zomermaanden staat er in het materialenhok zelfs een postbus en hangt er papier en potlood, zodat 

je alles “am Tatort” kunt opschrijven. --- 

 

De leden mochten zelf namen aandragen en uiteindelijk werd het De Leudallouper. Schoorvoetend, en soms 

‘gedwongen’ door de circulerende houten estafette-pen, kwamen de artikeltjes binnen. Het formaat van het 

blaadje veranderde als snel in een handzaam A5je en die vorm plus de door Cor ontworpen voorkant is tot op 

heden in veel krantenbakken, archiefstapels, boekenkasten en op zolders nog te vinden. Wedstijdkalenders, 

uitgebreide uitslagen, serieuze mededelingen van het bestuur en zelfs een roddelrubriek waren terugkerende 

onderdelen. Agnes Rijks, tegenwoordig vaste leverancier van kleine uitspraken, limericks of doordenkers, 

werd al bekend bij de leden door meerdere interviews met haar. De Leudallouper verscheen toen 4x per jaar.  
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 Twee junioren versterkten in 1992 de redactie: Patrick Snijders en Igor Aarts. En de uitgave van het clubblad ging 

gestaag door. Steeds meer foto’s, puzzels, artikelen van de Atletiekunie en/of sportarts en soms prachtige tekeningen 

van onze jeugdleden trof je er in aan. Ook de estafette-pen ging nog rond door de vereniging en iedereen was alert. Zag 

je een medeatleet met een vreemd voorwerp in de hand, dan liep je snel een blokje om …..  

 
 Eind 1994 verliet Sophie de redactie en de drie overgebleven heren verdeelden de taken. Soms dikke, soms dunnere 

clubbladen vonden hun weg naar de leden en zaten allemaal vol informatie. Het clubblad leefde en de redacteuren 

leefden zich soms uit met prachtige verhalen van het type ‘det is neet wòar!”. In 1997 kreeg de redactie het een jaartje 

erg druk omdat Igor vertrok, maar half 1998 vulde Rob Gielen de lege plek aan. Het clubblad werd steeds 

professioneler. De computer deed steeds meer zijn intrede, men kon alles nu ook per mail aanleveren. 

Dames Recreant en bestuurslid Marie-José Willemse dook in 2002 vol enthousiasme de redactie in. Collega Corine 

Ligtenberg stapte in het gat dat begin 2003 door het vertrek van Rob en Patrick was ontstaan. Rob zat onder de wapenen 

en Patrick, die ruim 10 jaar ‘vliegende reporter’ was geweest, werd steeds meer door studie in beslag genomen. En niet 

veel later kwam er vanuit de junioren hulp, toen Sanne Nooijens werd toegevoegd aan de redactie. Oprichter Cor zat 

opeens tussen drie dames!  

 

Er werd flink ‘gezeurd’ om artikeltjes (is dat misschien typisch vrouwelijk???) en 4 uitgaven per jaar waren niet meer 

genoeg. Dus dan maar 5x per jaar en vanaf 2004 zelfs 6x per jaar een uitgave. De Leudallouper werd ook steeds 

aantrekkelijker voor adverteerders, want de vereniging was intussen al gegroeid naar ca. 230 leden.  Cor kreeg steeds 

minder tijd om genoeg aandacht te kunnen besteden aan zijn ‘kindje’, het clubblad. Toen ‘Jaargang 16’ (2005!) op de 

voorkant werd getypt, nam hij afscheid. Geweldige jaren, Cor! 

 

Vanaf die tijd droeg Junior Nicole Driessen haar steentje bij tot zij zich eind 2008 afmeldde bij de AVH. Op hetzelfde 

moment verliet ook Sportief Wandelaarster Anita Deckers, die zich sinds half 2006 voor het clubblad had ingezet, de 

redactie. Dat was een hele inkrimping. Toch wel mooi, dat er in nood altijd wel weer iemand opstaat om te helpen. 

Ditmaal Dames Recreant Manon Breuer, die vanaf juli 2009 met verve haar medelopers overhaalde om verslagen te 

schrijven. 

Twee maanden later namen we, na een journalistieke loopbaan van 7 jaar, afscheid van Marie-José i.v.m. haar 
verhuizing. Met slechts 2 redactieleden, maar dankzij de hulp van schrijfgrage leden, lukte het om het clubblad op 

hetzelfde niveau te blijven uitgeven. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 

van april 2010 werd de redactie van De Leudallouper door de Geheime 

Commissie in het zonnetje gezet en daarmee werd een pluim op de hoed van 

alle vroegere en huidige redactieleden gestoken voor al hun inspanningen! 

 

Het meest kritieke punt in de ‘loopbaan’ van het clubblad kwam in juni 2012: 

Manon Breuer had de knoop doorgehakt om te stoppen omdat een nieuwe 

studie en een nieuwe baan teveel tijd opslokte. Slechts één redactielid bleef 

over, tja, dat werkte dus niet ……… 

De noodkreet “Zonder hulp zal er geen nieuw clubblad meer verschijnen” had gelukkig effect: Har Boonen, Yolanda 

Hubert en Wil Hubert meldden zich! Van de ondergang gered! Toen in mei 2014 junior Rosalie van Soelen aanschoof, 

hadden we weer een volwaardig team. 

 

En dan nu een keerpunt …….. Ditmaal gaat het niet om de redactie, maar om het clubblad zelf. Met algemene stemmen 

koos de Ledenvergadering er voor het papieren boekje te vervangen door een digitale versie. Het sluit beter aan bij deze 

moderne tijd, het is financieel aantrekkelijker, het is gemakkelijker om te verspreiden, de jeugd zal zich misschien meer 

aangesproken voelen. Dit zijn allemaal punten in het voordeel van een digitaal clubblad. Deze allerlaatste papieren 

uitgave van De Leudallouper zal binnenkort ook digitaal naar jullie worden gestuurd, als eerste van een nieuw tijdperk.  

 

Een papieren boekje doorbladeren ………. “Das war einmal” om in de bewoordingen van Cor te spreken! 

 

En ook de samenstelling van de redactie verandert weer. Ondergetekende verlaat nu ook het team.  Ik bedank alle 
vroegere en huidige redactieleden voor hun inspanningen om een informatief en gezellig clubblad te maken. Ik wens de 

huidige en toekomstige redactieleden veel succes met het voortzetten van deze traditie. 

En verder wil ik zeker ook jullie, lezers, graag allemaal bedanken voor jullie hulp en steun door het insturen van 

artikeltjes, verslagen, belevenissen, foto’s, uitslagen, etc. en vooral ook door het lezen van het clubblad. Dat laatste is 

altijd het grootste compliment geweest richting de redactie! 

 

Corine Ligtenberg, redactie 
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En toen vielen de persen stil……… 
 

Omdat we overgaan naar de digitale versie, nemen we ook afscheid van onze drukker, die al vanaf 1990 ons lijfblad 

drukt. Gerrie Schröen heeft dat altijd uitstekend gedaan en na haar overlijden heeft haar echtgenoot Koos het drukken 

overgenomen. Namens de redactie en de club willen we hem van harte bedanken voor alle hulp en inzet! 

 

Hartelijk dank, beste mensen van de atletiekvereniging, dat we zo’n lange tijd 

jullie verenigingsblad hebben mogen drukken. Dankzij de zeer prettige 

samenwerking met Cor Timmermans en later met Corine Ligtenberg hebben we 

dat altijd met veel plezier gedaan.  

Heel veel succes met de digitale versie van jullie blad en natuurlijk ook met jullie 

sportieve inspanningen. Mocht we nog eens nodig zijn dan zijn we jullie weer 

graag van dienst.  

 

Koos Schroën 

Schoolstraat 20 

6093 EH Heythuysen 

jgschroen@planet.nl 

 

 

 

 

Vrienden van Atletiek Leudal 
 

Deze vriendenclub van Atletiek Leudal bestaat uit mensen/bedrijven, die voor  € 25,- per jaar de club een handje willen 

helpen en de atletieksport in de gemeenschap willen ondersteunen.  

Wat zijn de voordelen, wat krijgt u voor deze  € 25,-? 

 Publicatie van uw naam in ons digitale clubblad 

 U ontvangt alle edities van het digitale clubblad   

 U bent van harte welkom tijdens al onze wedstrijden en trimlopen 

 U ontvangt een VIP-card die recht geeft op gratis deelname aan onze maandelijkse Leudalboslopen 
 

Kent u iemand die Vriend wil worden? Of wilt u het zelf? Geef ons dan een seintje.  

 

Als VRIEND(IN) kunnen we noteren: 

 

Jan en Els de Kroon  

Frans en Nanny Heffels 

René Senssen 

Ger en Wilma Stroucken  

Marianne Hendriks 

Johan Senssen 

Bé Hendriks 

Mimi Hendriks-Paping 

Jos Burrell 

George Burrell 

Koen Stroucken 

Geert Kierkels 

Martin Snijders 

Hans van den Schoor 

Hans van Heeswijk 

Lei Steffanie 

Wie vult deze lijst verder aan ??????? 

Neem dan contact op met het bestuur. 
 

 

mailto:jgschroen@planet.nl
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Cox en Co Midden Limburgs Avondloop Criterium 2015 

Za 18-04 Herpertz Krtaanverhuur Leudalloop—Heythuysen 

Za 25-04 Rundje um ut Hundje—Horst 

Za 09-05 Guus Wokke Opticienloop - Panningen 

Vr 29-05 Singelloop -  Weert 

Za 13-06 Kragten Avondloop -  Herten 

Za 04-07 Knooppunt Baarlo Loop - Baarlo 

Zie verder op www.middenlimburgsavondloopcriterium.nl 

 

 

De koploper 
Road Runner Max Dohle stelde een bloemlezing samen met de mooiste hardloopverhalen uit de literatuur 

en heet De Koploper. Het bevat verhalen over winnen en verliezen, liefde en bedrog, natuur en asfalt. 

Verhalen over sprinters, joggers, olympiërs en marathonlopers.  

Hardlopen is een mooie metafoor voor het leven en voor de schrijver: de saamhorigheid, de eenzaamheid, 

het doorzettingsvermogen en uiteindelijk de roes die je krijgt tijdens het lopen. En als je dan moe maar 

voldaan na je hardloopronde in een stoel neerploft, is er niks mooiers dan verhalen te lezen over je 

favoriete sport. 
 

 

Wandelingen 
 

Zaterdag 14 maart 2015: Voorjaarstocht Start: Scouting Horn, Haelerweg 2a, Horn 

Inschrijven:  08.00 -  11.00 uur: 20 km en 15 km 

 08.00 -  12.00 uur: 10 km en 5 km 

 

Zondag 15 maart 2015: Lentewandeling Start: Scouting Horn, Haelerweg 2a, Horn 

Inschrijven:  07.00 -  09.00 uur: 40 km  

 07.00 -  10.00 uur: 30 km en 25 km 

 07.00 -  12.00 uur: 20 km en 15 km  
 

Zondag 22 maart 2015: Lentewandeling Bobs Adventure Start: Café Plezat, Ittervoorterweg  101, Weert  

Inschrijven: 08.00 -  10.00 uur: 30 km  

 08.00 -  12.00 uur: 20 km 

 08.00 -  13.00 uur: 15 km 

 08.00 -  14.00 uur: 10 km 
 

Zondag 12 april 2015: Wandeltocht Het Kruis Start: Café Smolenaers, Past Maesplein 1, Nederweert-Eind  

Inschrijven: 08.00 -  11.00 uur: 25 km  

 08.00 -  12.00 uur: 20 km 

 08.00 -  14.00 uur: 15 km en 10 km en 7 km 

   

Zondag 19 april 2015: Lentewandeling Start: Kantine S.V. Leveroy, Graanmolen  4, Leveroy  

Inschrijven:  07.00 -  11.00 uur: 28 km  

 07.00 -  12.00 uur: 21 km 

 07.00 -  14.00 uur: 14 km en 8 km 

 

Zondag 3 mei 2015: Lentewandeling Tungelroy Start: St Sport&Cultuur, Kemperveldweg 31, Tungelroy 

 07.00 -  11.00 uur: 28 km 

 07.00 -  12.00 uur: 21 km 

 07.00 -  14.00 uur: 14 km en 7 km  

 

 Kijk voor meer informatie op www.wandel.nl/wandelagenda  

http://www.middenlimburgsavondloopcriterium.nl/
http://www.wandel.nl/wandelagenda
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Algemene informatie  
 

Atletiek Leudal Trainingsschema 2015  

Categorie Dag Tijd Locatie Trainer(ster)s 

Mini,C,B+A Pupillen Dinsdag  18.30-19.30 Baan*  Monique, José, Megan, Lieke, 

+ 1ejaars JunD       Sanne, Thea, Joyce, Sofie, Jason, 

2008,07,06, 05,04,03       Michael, Hannah, Elke 

Looptraining   Zaterdag 09.00-10.00  Busjop Jack   

2e jaars JunD Dinsdag  19.30-20.30 Baan* Michael, Ton, Lieke, Sanne, Monique 

2002         

Looptraining   Zaterdag 09.00-10.00  Busjop Jack   

Junioren C, B en A  Dinsdag  19.30-21.00 Baan* Michael, Ton, Lieke   

2001,2000,99,98,97,96         

Looptraining   Zaterdag 09.00-10.00  Busjop Jack   

Extra: Junioren+PupA Vrijdag 18.45-20.15 Baan* Michael, Monique 

Lopersgroep Dinsdag 19.00-20.30 Baan* Jack 

  Donderdag 19.00-20.30 Baan* Olaf, Jack 

Dames Recreanten Maandag 19.30-20.30 Baan* Lucy 

  Zaterdag 10.00-11.00 Busjop Lucy 

Sportief Wandelen Dinsdag 09.00-10.00 Busjop Simone  

  Woensdag 19.00-20.00 Busjop Christien 

  Donderdag 19.00-20.00 Busjop Antoinette 

 
*In verband met de lang verwachtte renovatie van de atletiekbaan kunnen er voorlopig vanaf maandag 20 april geen 

trainingen meer op de baan plaatsvinden. Kijk op de website waar je groep gaat trainen. 

     

In principe gaat de training ook bij slecht weer door. Uitzonderingen hierop zijn onweer en zodanige winterse 

omstandigheden dat er gevaar voor blessures aanwezig is. Het is aan de trainer om dit te bepalen. Zou een training 

komen te vervallen dan wordt dit op de site vermeld. Soms kan ook op het laatste moment een training afgelast worden, 

waarbij dit niet meer op de website geplaats kan worden. Onze excuses voor het eventuele ongemak, maar veiligheid 

staat voorop!  
Bij twijfel: check onze website bij Laatste Nieuws of bij Jeugd Laatste Nieuws. 

Voor de jeugd staat in de maandelijkse infobrief welke trainingen in de vakantieperioden wel of niet doorgaan.  

 

Bij vragen over het trainingsschema kun je bellen met de trainerscommissie:  

Jack Beijnsberger 0475-581540     Monique Uiterwijk 0475-495473            Michael Snijders  0475-214638 

 

BLIJF ALERT OP INFOBULLETINS !!! 

 

 

Afwezig: tijdig afmelden bij je eigen (assistent)trainer(ster), niet via e-mail !  

  

Antoinette Bosma 06 21551242 

Christien de Klein 0495 651841 

Elke van Rooij 0475 495473 

Hannah Kochx 0475 319956 

Jack Beijnsberger 0475 581540 

Jason van Pol 06 33972964 

José Hermans 0475 494951 

Joyce Cranen 0475 494593 

Lieke Seunis 06 34063134  

Lucy Snijders                     0475 493469 

Megan Kantelberg 0475 510500 

Michael Snijders 06 34656945 
Monique Uiterwijk 0475 495473 

Olaf van Buul                    0495 496343 

Sanne Caelers 06 20820077 

Simone Kantelberg            0475 510500 

Sofie Glazemakers 0495 641021 

Thea van Bruggen-Tellers 06 40992813 

Ton Cranen 0475 494593 

Heleen Schouten (inval) 0475-493197 

Jantine Snijders (inval) 0475 453165 

Jitske v Heeswijk (inval) 0475 495839 

Marie-José Willemse (inval) 077 8517860 

Patrick Snijders (inval) 0475 453165 

Thijs Verstappen (inval) 0475 592359 
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Meer informatie over contributies, aan- en afmelden, etc .  vind je op onze website. 

 

lijst van bestuursleden en aanspreekpunten van de commissies 
 

Atletiek Leudal  Postbus 3068 6093 ZH Heythuysen 

AL  - Secretariaat Gildelaan 7 6093 GJ  Heythuysen      tot 17-4-2015, daarna  

   Aldenhoven 58 6093 HC Heythuysen 

Website    www.atletiekleudal.nl 

E-mail   info@atletiekleudal.nl  (algemeen, secretariaat) / aljeugd@gmail.com  (jeugdcommissie)   

Bankrekening  IBAN/Bankrek: NL66RABO0122207130  

  

Bestuur 

Mat Skrabanja (voorzitter) 0475-49 61 89 mat_helmie@hotmail.com 

Corine Ligtenberg (secretaris tot 17-4) 0475-49 70 74 corineligtenberg@xs4all.nl 

Bert van Bogget (penningmeester) 0475-49 45 26 bertenlenie@home.nl 

Theo Fokkema (secretaris vanaf 17-4) 0475-47 60 88 theo.fokkema@live.nl 

Mark Ooms  0475-45 92 08 mwooms@gmail.com 

Bestuurslid (vacature vanaf 17-4) 

 

Jeugdcommissie 

Jitske van Heeswijk (voorzitter gaat stoppen) 0475-49 58 39 aljeugd@gmail.com 

Lieke Seunis (secretaris gaat stoppen) 06-196 396 24 aljeugd@gmail.com 

Voor 3 commissieleden is een vacature 
 

Jeugdwedstrijdsecretariaat 

Monique Uiterwijk 0475-49 54 73 mvan_rooij@hotmail.com 

 

Materiaalcommissie 

Vacature    

 

Jurycoördinator 

Theo Fokkema (tot 17-4, daarna vacature) 0475-47 60 88 theo.fokkema@live.nl 

 

Wedstrijd Organisatie Commissie 

Marc van Rooij (voorzit. tot zomer, dan vacature) 0475-49 54 73 vanrooijmarc@gmail.com 

 

Leudalbosloopcommissie 

Annemiek Gielen 0475-49 38 57 t.gielen01@hetnet.nl 

 

Trainerscommissie 

Michael Snijders (overall coördinator)  0475-21 46 38 info@michaelsnijders.nl 

Jack Beijnsberger 0475-58 15 40 jac.manon@home.nl 

Mark Ooms  0475-45 92 08 mwooms@gmail.com 

Monique Uiterwijk 0475-49 54 73 mvan_rooij@hotmail.com 

 

Clubkledingcoördinator 
Lammy Fokkema 0475-47 60 88 theo.fokkema@live.nl 

 

Vertrouwenspersoon 

Jan de Kroon 0475-496226 kroja@planet.nl 

 

Clubbladredactie 

Corine Ligtenberg (tot 17-4) 0475-49 70 74 corineligtenberg@xs4all.nl 

Yolanda Hubert 0475-49 20 82 wrmhubert@lijbrandt.nl  

   

Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen. 

 

Tot de volgende uitgave! 

http://www.atletiekleudal.nl/algemeen/contributies/
http://www.atletiekleudal.nl/
mailto:info@atletiekleudal.nl
mailto:aljeugd@gmail.com
mailto:mat_helmie@hotmail.com
mailto:corineligtenberg@xs4all.nl
mailto:bertenlenie@home.nl
mailto:theo.fokkema@live.nl
mailto:mwooms@gmail.com
mailto:aljeugd@gmail.com
mailto:aljeugd@gmail.com
mailto:mvan_rooij@hotmail.com
mailto:theo.fokkema@live.nl
mailto:vanrooijmarc@gmail.com
mailto:t.gielen01@hetnet.nl
mailto:info@michaelsnijders.nl
mailto:jac.manon@home.nl
mailto:mwooms@gmail.com
mailto:mvan_rooij@hotmail.com
mailto:theo.fokkema@live.nl
mailto:kroja@planet.nl
mailto:corineligtenberg@xs4all.nl
mailto:wrmhubert@lijbrandt.nl

